
SLOVAKIARING, 2015. JÚLUS  3-5. 
SPECIÁLIS INFORMÁCIÓK ! !

A VERSENY NEVE: Hankook  Autós Gyorsasági Országos Bajnokság  az FIA  
                              International Swift Cup Europe VI-VII. és az RCM Kupa V-VI.   
                 futama !   !
A VERSENY RENDEZŐJE:  Slovakiaring Agency.(GFS Racing Kft./Rado Central Kft.) 
 Címe:    930 02 Orechová Potón 800 

 címe:     u.a. 
           Telefon:    +3630/696-0365 
 Email     veneszagi@gmail.com  
          nevezési e-mail cím:  veneszagi@gmail.com 
 weboldal:     www.swiftcupeurope.com/www.rcmcup.com !!!
A Rendezvény a Hankook Autós Gyorsasági Országos Bajnokság FIA International Swift Cup Europe VI-
VII. és az RCM Kupa V-VI. futama. A Rendezvény az FIA szabályok és a Hankook  Autós Gyorsasági 
Alapkiírás 2015. szerint kerül lebonyolításra. !!!
NEVEZÉSI ZÁRLAT: 2015. Június 29.   24:00 óra  (postabélyegzõ kelte) !!!
NEVEZÉSI  FUTAMONKÉNT: !

Előzetes nevezés esetén: 200.- Euro (mely tartalmazza az ÁFÁ-t)  !!!!!
CSAPATNEVEZÉS DÍJA: Versenyfutamonként 50.- Euro (mely tartalmazza az ÁFÁ-t) !!!
A VERSENY TISZTSÉGVISELŐI: 

Felügyelő testület vezetője:  Vinoczai Attila (H)   
          tagjai:  Végrehajtási utasítás szerint (A) 
      Végrehajtási utasítás szerint (A) 

Versenyigazgató:   Végrehajtási utasítás szerint (A)    
Versenytitkár:    Venesz Ágnes (H) 
Technikai felügyelő:   Perjési Zsolt (H) 
Időmérés és értékelés vezetője:  Levente Lelkes (SK) 
Versenyorvos:    Végrehajtási utasítás szerint (A) 
Gyorsbeavatkozó szolgálat vezetője: Mikulas Kuruc (SK) 
Média felelős:    Varga Ildikó /Makrai Balázs(H) 
Szakági megfigyelő:   Gáspár István (H) 
A Rendezvény második fordulójában a tisztségviselők névsorában nincs változás.    !!

ADMINISZTRATÍV ÁTVÉTEL: 
 Helye: Slovakiaring, versenyiroda  
 Ideje: 2015. július  3.  16:00- 19:00-ig  
  (Kizárólag előzetes egyeztetés alapján 2015.július 4. (8:30-9:00)   !
TECHNIKAI GÉPÁTVÉTEL: 
 Helye: Slovakiaing - depóban 

Ideje: 2015. július  4.   8:00 - 11:00-ig  
  !!!

PÓTGÉPÁTVÉTEL:  
 Helye: Slovakiaring - depóban 
 Ideje: előzetes egyeztetés szerint !
VERSENYZŐI ELIGAZÍTÁS: (A RÉSZVÉTEL VALAMENNYI VERSENYZŐ RÉSZÉRE KÖTELEZÖ)   

Helye:  Slovakiaring, Briefing room 
Ideje: 2015. július 4.  11:45 !

mailto:veneszagi@gmail.com


HANKOOK  AUTÓS GYORSASÁGI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG  FIA INTERNATIONAL SWIFT CUP 
EUROPE VI-VII-VIII.ÉS AZ RCM KUPA V-VI. FUTAMA 

 SLOVAKIARING, 2015. JÚLIUS 3-5.!
A VERSENYFUTAMOK TÁVJA AZ ELSŐ ÉS A MÁSODIK FORDULÓBAN: (BEMELEGÍTŐ KÖR NÉLKÜL):   
   
 30 PERC  !
A VERSENY IDŐTERVE: 
A verseny egyszerűsített időtervét az 1. sz. melléklet tartalmazza: 
   2015. július 3. 
   Adminisztratív átvétel 
   Fizetős szabadedzés (nem a rendezvény része) 
   2015. július  4. 
   Technikai átvétel 
   Időmérő edzés (IX. kategória) 
   Szabadedzés (V. kategória) 
        Versenyfutam I. (IX. kategória) 
   Briefing !
   2015. július  5. 
   Időmérő edzés (V. kategória) 
   Versenyfutam I. (V. kategória) 
      Versenyfutam II. (V. és IX. kategória) !!
A FORDULÓK DÍJAZÁSA: A 2015. évi Hankook Autós Gyorsasági Országos Bajnokság Alapkiírás 
2015. szerint történik. !
DÍJKIOSZTÓ: A kategória versenyfutamának leintése után azonnal a díjkiosztó pódiumon. !
CSAPAT DÍJKIOSZTÓ: 

2015. július 5. Díjkiosztó Pódium – a III. futam díjátadója után azonnal a díjkiosztó 
pódiumon. !!

BOXOK ÉS DEPO IGÉNYLÉS:  
 MÓDJA: a sorozat számára meghatározott terület áll rendelkezésre 
  A depo területet 2015. július 3 -án délután 14 órától lehet elfoglalni. 
  Kérünk mindenkit, hogy korábban ne próbáljon meg bejutni a depo  
  területre, mert az előző rendezvény 12 órakor ér véget!!! !
EGYEBEK:  

1. A verseny lebonyolítása a Hankook Autós Gyorsasági Országos Bajnokság 2015. évi 
Alapkiírás pálya versenyek szabályai szerint történik. !

2. Óvás ideje minden futam esetében az ideiglenes eredménylista kifüggesztése után 30 
perc. 
Óvás díja: Általános óvás esetén:  MNASZ díjtételek szerint 

Technikai óvás esetén:   MNASZ díjtételek szerint  
(valamint a Felügyelő Testület által megállapított kaució befizetése) !

3. A Rendező felhívja a figyelmet a nevezések időben történő elküldésére, valamint arra, 
hogy a nevezés csak a nevezési díj egyidejű befizetése mellett érvényes. Azokkal a 
nevezőkkel szemben, akik a nevezést késedelmesen, nem az előírásoknak megfelelően 
küldik el, a Rendező az Alapkiírásban meghatározott büntetéseket foganatosítja. !

4. A verseny ideje alatt üzemanyag árusítása a versenypályán lévő üzemanyagtöltő 
állomáson történik. 95 oktánszámú üzemanyag áll rendelkezésre. !

5. Zászlójelzések az FIA "H" függeléke szerint. ! !
6. A rendezői kötelező reklámok (jobb és bal első sárvédő, melyeknek egyenkénti mérete 

40x15 cm) megválthatóak (darabonként 20.000,- Ft) melyet a rendező részére kell 
befizetni az adminisztratív átvétel végéig. A verseny rajtszáma felett és alatt, illetve a 
szélvédő csíkon elhelyezett reklám nem váltható meg, hiánya a rajtengedély 
megvonásával jár. !!!!!
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HANKOOK  AUTÓS GYORSASÁGI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG  FIA INTERNATIONAL SWIFT CUP 
EUROPE VI-VII-VIII.ÉS AZ RCM KUPA V-VI. FUTAMA 

 SLOVAKIARING, 2015. JÚLIUS 3-5.!!!!!!
8. Az FIA International Swift Cup Europe és Országos Bajnokság futamai az osztrák 

SUZUKI SWIFT KUPA versenyével közösen kerülnek lebonyolításra. A verseny rajtja az OB 
szabályai szerinti álló rajt. A versenyzők a rajtrácson az időmérő edzés alapján elért 
eredmény alapján foglalnak helyet. !!

9. A verseny időtervét az 1. számú melléklet tartalmazza. !
10. A Rendező 2015. július 3-án, 15:00 és 20:00 között fizetős edzés lehetőséget biztosít, 

melynek költsége 60 Euro/30 perc. !!!!!!!!!!!!
Budapest, 2015. április  . !!!
Slovakiaring Agency. 
 sk. 
Rendező !
A versenyt a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Gyorsasági Bizottsága a K 360-/2015. szám 
alatt hagyta jóvá. !
!  !
Gáspár István 
Autós Gyorsasági Bizottság vezetője
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